
งบประมาณ นอกงบประมาณ

2,3,4,5,7,8,9,10,11

13,14,15

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

วทิยาศาสตร์

นร. 2100 คน

เพิม่ร้อยละ 5

27,250         -              พ.ย.56 - ก.ย.57 วา่ที ่ร.ต.สถาพร

2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

นร. 2100 คน

เพิม่ร้อยละ 5

1,750          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นายปิยะ

3) ส่งเสริมความสามารถทางวชิาการคณิตศาสตร์ นร. 30 คน 1,750          -              พ.ย.56, พ.ค.57 นายปิยะ

4) พฒันาศักยภาพทางการเรียนวชิาภาษาไทย นร. 2100 คน

เพิม่ร้อยละ 5

8,902          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางอภริดี

5) พฒันาการอา่น  คิด  เขยีนวชิาภาษาไทย นร 2100 คน 500             -              พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.วมิลวรรณ

6) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา

ภาษาไทย ม.1-ม.6

นร 2100 คน 6,000          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางอภริดี

7) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคม

ศึกษาฯ

นร. 2100 คน

เพิม่ร้อยละ 5

2,000          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางวารี (ก)

8) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพือ่ส่งเสริม

ความเป็นเลิศด้านภาษาสู่สากล

นร. 2100 คน

เพิม่ร้อยละ 5

19,200         -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางธนัยนันท์

9) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ

ศิลปะ

นร. 2100 คน

เพิม่ร้อยละ 5

-              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นายถาวร

10) จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน า

ความรู้เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิัติ

นร. 2100 คน

เพิม่ร้อยละ 5

-              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 วา่ที ่ร.ต.ชัยวฒัน์

11) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน นร. 760 คน

เพิม่ร้อยละ 5

-              -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นายอเนก

67,352         -              

1,2,3,4,5,7,8,10

13,14,15

1) ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทีม่ี

ความสามารถทางวชิาการกลุ่มสาระฯ

วทิยาศาสตร์

นร. 2100 คน 

10 รายการ

5,000          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 วา่ที ่ร.ต.สถาพร

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา

1.  พฒันาศักยภาพนักเรียนด้านความรู้ ทักษะ และการคิดอยา่งเป็นระบบ  (โครงการตามแผนที ่7)

มาตรฐาน สพฐ.ผู้รับผิดชอบ

   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (1)

   โครงการ/กจิกรรม

2. ส่งเสริมนักเรียนนักเรียนมีทักษะในการท างานและมีเจตคติทีดี่ต่ออาชีพสุจริต  (โครงการตามแผนที ่8)



งบประมาณ นอกงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา มาตรฐาน สพฐ.ผู้รับผิดชอบ

2) ส่งเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ร้อยละ 85 1,100          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางวาริน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทีม่ี

ความสามารถพเิศษวชิาสังคมศึกษาฯ

ร้อยละ 80 5,470          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางผกาพร

4) พฒันาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นร. 20 คน   1

 บริษัท

-              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.สมพร

5) แขง่ขนัความสามารถทางวชิาการกลุ่มสาระฯ

 การงานอาชีพ

ร้อยละ 80 9,300          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางจารุณี

20,870         -              

1,2,3,4,5,6,7,8,10

13,14,15

1) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น

นักเรียนเป็นส าคัญ

นร. 2100 คน 

ร้อยละ 85

4,675          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นายปิยะ

2) ปลุกฝันปัน้ดาวกลุ่มสาระฯภาษาไทย นร 300 คน 10

 รายการ

2,124          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.เครือวลัย ์(จ)

3) ส่งเสริมการเรียนการสอนทีเ่น้นนักเรียนเป็น

ส าคัญกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

นร. 2100 คน 

ร้อยละ 85

-              -              พ.ย.56 - ก.ย.57

4) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น

นักเรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นร. 2100 คน 

ร้อยละ 98

32,000         -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นายสุทธพิงษ์

5) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น

นักเรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

นร. 2100 คน 

ร้อยละ 80

50,906         -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางกิ่งแกว้

6) ส่งเสริมความสามารถด้านกจิกรรมของผู้เรียน นร. 2100 คน -              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นายสมชาย

7) วชิาการสร้างสรรค์ สานฝันเด็กศรีวชิัย ED 

OTOP 2013

นร. 2100 คน 

ร้อยละ 80

-              118,550        พ.ย.56 - ก.ย.57 นางอมรรัตน์

89,705         118,550        

2,4,5,7,10

13,14,15

1) จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน า

ความรู้และน้อมน าเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การ

ปฏบิัติกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ร้อยละ 85           1,700                 -   พ.ย.56-ก.ย.57 นายปิยะ

2) การเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ นร. 2100 คน 

ร้อยละ 88

         50,720                 -   พ.ย.56-ก.ย.57 นางชูศรี

รวมงบประมาณ (2)

   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (3)

3. พฒันากระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 8 กลุ่มสาระฯ   (โครงการตามแผนที ่9)

   โครงการ/กจิกรรม

4. พฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันานักเรียนตามมาตรฐานสากลบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง  (โครงการตามแผนที ่12)



งบประมาณ นอกงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา มาตรฐาน สพฐ.ผู้รับผิดชอบ

3) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ สุข

ศึกษา

               -                   -   พ.ย.56-ก.ย.57

4) จดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน นร. 2100 คน 1,000          -              พ.ย.56-ก.ย.57 น.ส.นิรมล

5) พฒันาหลักสูตรและจดัการเรียนการสอน นร. 2100 คน 

ร้อยละ 92

13,650         -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นางสุนันทา (ย)

6) ค่ายวชิาการ นร. 419 คน 

ร้อยละ 80

-              150,840        ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอมรรัตน์

67,070         150,840        

244,997       269,390        3.82

รวมงบประมาณ (4)

รวมงบประมาณในการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ


